
Załącznik nr 1 
 
 
OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 
ORAZ O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POST ĘPOWANIA  
 
Nazwa wykonawcy ................................................................................................. 
 
Adres wykonawcy ................................................................................................. 
 
Miejscowość ................................................   Data ..................... 
  

Oświadczam, Ŝe spełniam warunki udziału w postępowaniu określone szczegółowo w 
specyfikacji istotnych warunków zamawiającego, dotyczące w szczególności: 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia 
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia, 
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej 

Oświadczam, Ŝe nie podlegam  wykluczeniu  z postępowania na podstawie  w art. 24 ust. 1 Prawa 
zamówień publicznych , który stanowi :   

Z postępowania o udzielnie zamówienia wyklucza się: 

1/  wykonawców, którzy wyrządzili szkodę  nie wykonując zamówienia lub wykonali  je 
nienaleŜycie jeŜeli szkoda ta została stwierdzona  orzeczeniem sądu , które uprawomocniło się  w 
okresie  3 lat przed wszczęciem postępowania; 

 
2/wykonawców, w stosunku  do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z 

wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym 
postanowieniem sądu, jeŜeli układ  nie przewiduje zaspokojenia  wierzycieli  przez likwidację majątku 
upadłego; 

 
3/  wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie 

społeczne i zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidzianą prawem zwolnienie, 
odroczenie, rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie  w całości wykonania decyzji 
właściwego  organu, 

 
4/ osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia , przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 
zarobkową, przestępstwo przeciwko  środowisku,  przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciw 
obrotowi gospodarczemu albo inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych 
a takŜe za przestępstwo skarbowe  lub przestępstwo udziału  w zorganizowanej grupie  albo związku 
mających na celu  popełnienie przestępstwa  lub przestępstwa skarbowego. 

 
5/ spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano  za przestępstwo popełnione  w związku 

z postępowaniem  o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących 
pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko  środowisku,  przestępstwo przekupstwa przestępstwo 
przeciw obrotowi gospodarczemu albo inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych a takŜe za przestępstwo skarbowe  lub przestępstwo udziału  w zorganizowanej 
grupie  albo związku mających na celu  popełnienie przestępstwa  lub przestępstwa skarbowego. 

  
6/ spółki partnerskie, których partnera lub  członka zarządu  prawomocnie skazano za przestępstwo 

popełnione w związku z postępowaniem o udzieleniu zamówienia publicznego, przestępstwo 
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 



przeciwko  środowisku,  przestępstwo przekupstwa przestępstwo przeciw obrotowi gospodarczemu 
albo inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych a takŜe za przestępstwo 
skarbowe  lub przestępstwo udziału  w zorganizowanej grupie  albo związku mających na 
celu  popełnienie przestępstwa  lub przestępstwa skarbowego. 

  
 7/ spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza 

prawomocnie skazano  za przestępstwo popełnione w  związku z postępowaniem  o udzielenie 
zamówienia , przestępstwo przeciwko prawom osób  wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa  przestępstwo przeciw obrotowi gospodarczemu lub 
inne przestępstwo popełnione  w celu osiągnięcia korzyści majątkowych , a takŜe za przestępstwo 
skarbowe lub przestępstwo udziału  w zorganizowanej grupie  albo związku mających na 
celu  popełnienie przestępstwa  lub przestępstwa skarbowego. 

  
8/ osoby prawne , których urzędującego członka  organu zarządzającego  prawomocnie skazano  za 

przestępstwo popełnione  w związku  z postępowaniem o udzielenie zamówienia , przestępstwo 
przeciwko  prawom osób wykonujących pracę zarobkowa, przestępstwo przeciwko 
środowisku,  przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko  obrotowi gospodarczemu lub inne 
przestępstwo popełnione  w celu osiągnięcia korzyści majątkowych lub inne przestępstwo 
popełnione  w celu osiągnięcia  korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub 
przestępstwo udziału  w zorganizowanej grupie  albo związku mających na celu  popełnienie 
przestępstwa  lub przestępstwa skarbowego. 

 
9/ podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się  o zamówienie na 

podstawie  przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą 
kary. 
  
  
  

Prawdziwość powyŜszego oświadczenia potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom 
odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 KK. 
  
  
       …………………………………… 
      miejsce i data złoŜenia oświadczenia 

  
                                                                           
                                                                           
          …………………………………… 

                                                                                                        podpis oferenta i pieczątka imienna 

 

 


